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STYLE SHAPES OUR WORLD
WOMEN | FALL ‘22

WE Fashion trapt het herfstseizoen af met haar ‘Style shapes our world’-
campagne. Met deze campagne wil het merk benadrukken dat iedereen zich 

kan stylen zoals hij of zij wil. Voor elke mood en voor ieder moment geldt; 
jij creeërt je eigen stijl, waarmee je de wereld om je heen vormt. Of je nou 

liever opgaat in de menigte of juist wil opvallen... Highlights in dit 
herfstseizoen zijn de statementjassen, iconische pakken en uiteraard de 

kwalitatieve knits van WE Fashion. 

Wat er echt niet mag ontbreken 
in je herfstgarderobe? Een goede 
jas natuurlijk! Van overshirts en 
gewatteerde jassen tot parka’s en 
mantels. Ga jij de straat op verstopt 
in een comfy gewatteerde jas of 
een stylish parka? Hoe beïnvloed 
jij de wereld om je heen met jouw 
herfstlook? 

Knitted dresses zijn ideaal voor dit seizoen, omdat het een gemakkelijke én
 trendy keuze is. De stijlvolle loungewear van WE Fashion mag ook zeker niet 
ontbreken in het lijstje. 

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via onlinepartners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

Er gaat geen seizoen voorbij zonder de iconische pakken van WE Fashion. Deze 
bestsellers zijn er in basiskleuren als donkergroen, blauw en zwart, maar ook in 

trendkleuren als rood en beige, dus geschikt voor verschillende momenten en moods.

Layering is in het najaar een belangrijke 
manier van stylen. Blazers, tops, truien 
en vesten zijn hier ideaal voor. In zachte 
kleuren en stoffen, zoals bouclé, corduroy 
en fleece, die helemaal passen bij het 
seizoen.

POWERSUITS

IT-KNITS 

Wil jij opgaan in de menigte 
in een donkergroen pak of 
val je liever op in een rood 
statementpak tijdens een meeting 
op je werk? Met een blouse in 
dezelfde kleur maak je de trend 
helemaal compleet. Dit seizoen 
spot je ook blazerjurken, gilets en 
een oversized pak in de collectie 
van WE Fashion.

Of je ze nu thuis draagt of 
onderweg, de comfy items 
zijn perfect voor het knusse 
herfstseizoen.
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STYLE SHAPES OUR WORLD
KIDS | HERFST ‘22

WE Fashion trapt het herfstseizoen af met haar ‘Style shapes our world’-
campagne. Met deze campagne wil het merk benadrukken dat iedereen zich kan 
stylen zoals hij of zij wil. Voor elke mood en voor ieder moment geldt; jij creeërt 
je eigen stijl, waarmee je de wereld om je heen vormt. Of je nou liever opgaat in 
de menigte of juist wil opvallen... Buitenspelen met vriendjes en vriendinnetjes, 

samen naar school of met je grote broer binnen chillen terwijl de herfstregen 
valt. Voor alle favoriete momenten van kids, kun je bij WE Fashion terecht voor 

de leukste items! 

De nieuwe collectie zit weer vol met 
de coolste must-haves voor het najaar. 
Highlights voor dit herfstseizoen zijn 
voor boys veel verschillende sweats; 
broeken en lekkere comfy truien én de 
reversible jackets zijn een absolute hit!

Een goeie jas mag natuurlijk niet ontbreken in een herfstgarderobe. Dit seizoen is er 
enorm veel keuze bij WE Fashion. Van softshell windjacks en regenjassen tot trendy 
parka’s en reversible jassen. 

De jeans van Blue Ridge bevatten veel stretch, voor extra comfort. Elke pasvorm 
voor jongens heeft zijn eigen karakteristieke kleur aan de binnenkant van de jeans, 
zodat je de juiste pasvorm in een oogwenk kunnen herkennen aan de kleur! Zo staat 
legergroen voor een superskinny, blauw voor een skinny, rood voor een slim en 
oranje voor een regular fit. 

Nieuw in de collectie van Blue Ridge: de coole unisex hoodies. Kids zijn in deze 
must-have verzekerd van warmte en comfort. Voor iedere dag van de week een 
ander kleurtje? Of samen met je vriendjes een coole ‘crew’-trui? 

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via onlinepartners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

Back to school betekent: tijd voor een nieuwe garderobe! Zomerse T-shirts en korte 
broeken maken plaats voor shirts met lange mouwen, geruite overhemden, trendy 

sweaters, knits, jeans in diverse stijlen en broeken in herfstkleuren en prints. 
Terug naar school in jouw eigen stijl!

HALLO HERFST

JASSENSEIZOEN

BLUE RIDGE DENIM

Voor girls zijn de highlights te gekke 
flared leggings, coole wide leg denims 
en fijne herfstige knits.

En gaan de kids in het weekend of 
in de herfstvakantie een nachtje uit 
logeren? Dan is de nachtkleding van 
WE Fashion ideaal. Coole pyjama’s, 
comfortabele onesies en warme 
sokken; je vindt het  allemaal in de 
nieuwe collectie.

Met de bijpassende accessoires, zoals 
handschoenen, sjaals, beanies en oorwarmers 
in warme stoffen en kleuren maak je de 
herfstlook helemaal compleet.

Voor meisjes ligt de focus dit seizoen 
op 3 trends: de mom fit, de flare en 
de wide leg. Verkrijgbaar in diverse 
wassingen en kleuren, die perfect 
passen bij het herfstseizoen. 

Extra leuk: de unisex hoodie is verkrijgbaar in 
20 kleuren!
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STYLE SHAPES OUR WORLD
MEN | FALL ‘22

WE Fashion trapt het herfstseizoen af met haar ‘Style shapes our world’-
campagne. Met deze campagne wil het merk benadrukken dat iedereen zich 

kan stylen zoals hij of zij wil. Voor elke mood en voor ieder moment geldt; 
jij creërt je eigen stijl, waarmee je de wereld om je heen vormt. Of je nou liever 
opgaat in de menigte of juist wil opvallen... Highlights in dit herfstseizoen zijn 
de verschillende uitvoeringen van de chino, de kwalitatieve knits en uiteraard

de pakken van WE Fashion. 

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via onlinepartners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

Later in het seizoen zien we koudere, grijze kleuren. De perfecte look om op te gaan 
in de menigte en ideaal te stylen in een minimalistische en moderne, op de jaren ‘90 

geïnspireerde look. Het kleurenpalet wordt aangevuld met vervaagd groen, blauw en 
paars. Grafische prints en ton-sur-ton-stylen maken de trend helemaal compleet en 

zien we terug op truien, overhemden en blazers.

Aan het begin van het seizoen zien 
we veel pastelkleuren, zoals mint en 
zachtroze, die worden gecombineerd 
met het herfstige okergeel. Een 
frisse en kleurrijke draai aan een 
retro geïnspireerde trend, die je o.a. 
terugziet in de overhemden, T-shirts, 
truien en broeken. 

COLOUR CL ASH

Laagjes zijn dit seizoen de sleutel voor 
een succesvolle look, of je nou naar 
kantoor gaat of gaat borrelen met 
vrienden. Combineer een overhemd 
met een knit, spencer, blazer of 
jack en wees voorbereid op het 
onvoorspelbare herfstweer.

Dit seizoen maakt een nieuwe chino 
zijn entree: de loose tapered fit. Met 
een kleine plooi en verkrijgbaar in effen 
kleuren, ruiten en corduroy. 

Daarnaast heeft de jog chino een update 
gekregen. Door de nauwgeweven 
kwaliteit en toegevoegde bi-stretch voelt 
het net zo zacht aan als een jog denim. 

Voor een speelse en opvallende look 
kies je dit seizoen voor ruiten, grafische 
kleurblokken en panelen uit de 
herfstcollectie.


